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1. Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Justering av röstlängd.
3. Val av ordförande för årsmötet.
4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
5. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet.
De valda justerarna är dessutom rösträknare.
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
8. Fastställande av dagordningen.
9. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse
för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen
vinst eller förlust.
11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Fastställande av stadgar för rasklubb. (Beslutade av SSPK 2013-08-11).
14. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
15. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut
om suppleanternas tjänstgöringsordning.
16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
17. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 - 17.
19. Övriga ärenden.
20. Mötets avslutande.
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2. Verksamhetsberättelse
Styrelsens sammansättning
Ordförande

Anna Hellsten

Vice Ordförande

Catharina Bergman (avgick på egen begäran 6/3 2013.)
Heidi Wistrand, tillträdde som Vice Ordförande 13/3 2013.

Kassör

Linda Levin

Sekreterare

Sofia Andersson

Ledamot

Bodo Bäckmo

Ledamot

Elin Hjerpe (Avgick på egen begäran 28/6 2013).

Ledamot

Pernilla Fahlén (tillträdde som ordinarie ledamot 13/3 2013)

Ledamot

Susanne Gustafsson (tillträdde som ordinarie ledamot 8/7 2013)

Suppleant 1

Vakant från och med 13/3 2013

Suppleant 2

Vakant från och med 8/7 2013

Övriga valda
Revisor:

Karin Larsson & Jeanette Grundström

Revisorssuppleant:

Linda Hansen

Valberedning:

Emma Björkvall (sammankallande)
Mona Lindberg (ledamot)
Anna Lööf (ledamot)
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Funktionärer
Pinscherhänvisare:

Emma Carle (avgick på egen begäran den 23/5-13)
Pernilla Fahlén från och med 24/5-13

Layout och webbkonstruktion:

Emma Björkvall

Webmaster:

Marie Johannesson (avgick på egen begäran 2/6-2013)
Pernilla Fahlén

Webbredaktörer:

Heidi Wistrand
Elin Hjerpe (avgick på egen begäran den 28/6 2013)

Avels- och mentalitetskommitté:

Bodo Bäckmo (sammankallande)
Jessica Westblad
Christer Carle (avgick på egen begäran)
Catharina Bergman (avgick på egen begäran 30/7-2013)

Utställningskommitté:

Linda Hansen (sammankallande 17/2-13 - 11/12-13)
Pernilla Fahlén (sammankallande fr.o m 11/12-13)
Lisa Sjöberg
Cattis Zackariasson

MH- kommitté:

Heidi Wistrand (sammankallande)
Linda Levin
Anna Hellsten

Tävlingskommitté:

Elin Hjerpe (sammankallande 17/2-13 - 11/12-13)
Sofia Andersson (sammankallande fr. o m 11/12-13)
Björn Hagen

RAS:

Mentalitets- och avelskommittén

Redaktör Notisbladet:

Catharina Bergman, avgick på egen begäran
14/8-13
(Tillfällig redaktör, Heidi Wistrand)
Suvi Andersson fr. o m 17/11-13.

Uppfödar- och medlemsmöten:

Susanne Gustafsson
Linda Levin
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Styrelsen
Styrelsen har under 2013 haft 14 protokollförda möten, (varav 2 konstituerande) samt 2 AU-möten.
Protokoll nummer 1 (2013-01-14) och 2 (2013-01-26) är medräknade trots att de avhölls av
föregående styrelse, före årsmötet i februari 2013. Därutöver har styrelsen haft kontakt via internt
arbetsforum samt e-post och telefon. Styrelsen har även träffats fysiskt vid två av mötena i
Västerås.
2013 års styrelse har även avhållit 1 möte innan årsmötet 2014. Arbetsutskottet har avhållit 1 möte
under 2014.
Protokollen har publicerats på sektionens hemsida löpande under året.

Statistik
Medlemmar i pinschersektionen enligt medlemslista 2014-01-01.
Totalt: 240 stycken
Varav:
Fullbetalande:
Familjemedlemskap:
Gåvomedlemskap:
Nordiskt medlemskap:
Utomnordiskt gåvomedlemskap:
Ständig medlem:
Extra medlemskap:
Dubbelt 19-25:
Dubbelt 7-18:

191 st.
13 st.
16 st.
4 st.
1 st.
1 st.
1 st.
3 st.
1 st.

Registrerade valpar enligt SKK
2013:
2012:
2011:
2010:

108 st
159 st.
120 st.
173 st.
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Pinscherhänvisning
Pinscherhänvisaren har hänvisat 5 st födda kullar, 8 st planerade kullar varav 3 parningar har gått
tomma. 5 st vuxna hundar har också hänvisats. Pinscherhänvisare har varit Emma Carle fram till
och med den 23/5-13, då hon avgick på egen begäran. Pinschersektionen vill rikta ett stort tack för
gott arbete under åren som valphänvisare. Från och med den 24/6 2013 utsågs Pernilla Fahlén till
pinscherhänvisare, och samtidigt övergick hänvisningen till att ske via webbanpassat formulär.

Arrangemang
Sektionen har med hjälp av sina medlemmar under året arrangerat:










Årsmöte
Mälarpinschern, sektionens årliga inofficiella hundutställning
Mentalbeskrivning Hund (MH)
Klubbmästerskap i Viltspår
Medlemsmöte/föreläsning Första- hjälpen för hund, Jenni Lennse
Rasmonter Stora Stockholm
Rasmonter My Dog januari 2014
Föreläsning med tema mentalitet och avel med David Sellin
Uppfödarmöte dagen innan Årsmötet 2014.
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Redogörelse för Mälarpinschern 2013
Mälarpinschern hölls den 25 augusti i Ulriksdals slottsträdgård. I år hade 58 pinschrar anmälts.
Mälarpinschern genomfördes i samarbete med Dvärgpinscherklubben.
Domare: Carina Rapp Andersson
Ringsekreterare1: Ammie Hultin
Ringsekreterare2: Tanja Lehtonen
Sponsorer 2013 års Mälarpinscher
Huvudsponsor; Royal Canin sponsrade med: foder, nyckelband.
Alimeaz, sponsrade med gåvor till lotteriet.
Catharina Holmberg med vattenskålar.
Grizzly Zoo sponsrade med: provpåsar, godis, presentkort.
ReDog, sponsrade med klövjeväskor, viktband.
Robin´s VVS AB sponsrade med fika, frukt och godsaker till domare och ringsekreterarna.
Ekonomisk redovisning
Inkomster:
Anmälningar 10 500 kr
Parkering 780 kr
Kataloger 940 kr

Totalt: 12 220 kr
Överskott av arrangemang: 508,50 kr

Utgifter:
Domaren (Arvode 950 kr, reseersättning
832.50 kr, boende 990 kr) = 2772.50 kr
Ringsekreterare 1: (Arvode 800 kr,
reseersättning 32 kr) = 832 kr
Ringsekreterare 2: (Arvode 800 kr,
reseersättning 100 kr) = 900 kr
Gåvor till domare & Ringsekreterare
(Blommor, 3 x trisslotter) = 450 kr
Rosetter: 4667 kr
Tryck i katalog (5 kr/hund): 300 kr
Lunch domare & Ringsekreterare
(130 x 3) = 390 kr
Hyra för Ulriksdal 1500 kr
Totalt: 11 811.50 kr

Från styrelsen fanns Anna Hellsten, Pernilla Fahlén, Sofia Andersson och Heidi Wistrand
representerade.
Utställningskommittén vill tacka alla som har hjälpt till och arrangerat och hjälpt till på
utställningsdagen. Utan er hade det inte gått att genomföra. Stort tack till våra sponsorer och alla
som deltog och som hjälpte till.
Vi ses nästa år!
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Redovisning Pinschersektionens Mentalbeskrivning 2013
Den 15 september anordnades mentalbeskrivning (MH) i Pinschersektionens regi i samarbete med
Gnesta-Trosa Brukshundklubb. 8 startande, samtliga pinschrar, deltog i arrangemanget. 6 hanar, 2
tikar. Från styrelsen fanns Heidi Wistrand, Bodo Bäckmo och Sofia Andersson på plats.
Samtliga startande hundar fick känd mental status.
Bodo fanns tillgänglig för att ge information och statistik angående rasens mentala status och
berättade hur man som hundägare kan räkna fram hundens personlighetsprofil med hjälp av MHprotokollet.
Dagen flöt på bra, och vi vill ge en extra stor eloge till A-figurant och medlem i pinschersektionen,
Johanna Rappe som dagen innan varit på Rallylydnads KM i Höganäs, åkt hem till Jönköping för
att sova ett par timmar och iväg kl. 03 på morgonen för att A- figga åt oss. Vilken klippa!!
Ekonomisk redovisning:
Inkomster:

Utgifter:

Sponsorbidrag 1500 kr, Mockfjärds, Region
Västra Västmanland.
Övriga inkomster:
Totalt anmälda hundar: 8 st x 600 kr = 4800 kr.

Totalt: 4800 kr
Balans: 0 kr

Arrangemangskostnad Gnesta-Trosa
Brukshundklubb: 1500 kr.
Övriga utgifter:
Anmälningsavgifter, kallelse och
reseersättningar sköttes direkt av GnestaTrosa Brukshundklubb. = 4800 kr.
Totalt: 4800 kr

TACK! till alla som medverkade denna härliga höstdag. Jättekul att få se så många pinschrar
mentalbeskrivna vid ett och samma tillfälle, då det ger mycket värdefull information och
utvärdering av rasen.
TACK! Till Gnesta-Trosa brukshundklubb, figuranter, testledare och beskrivare för ett gott
samarbete och ett väl genomfört arrangemang.
TACK! även till vår sponsor Mockfjärds, Region Västra Västmanland.
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Redovisning av Pinschersektionens KM i Viltspår 2013
Den 5 oktober 2013 anordnades KM i viltspår i Väne-Ryr, på plats fanns 14 personer och 11
pinschrar varav 10 var anmälda till KM. Från styrelsen fanns Susanne Gustafsson, Anna Hellsten
och Linda Levin på plats och från tävlingskommittén Björn Hagen.
Domarna Inger och Roger Skoglund var positiva och väl ordnade, allt flöt på smidigt under dagen.
Det hade varit mycket vilt ute i samtliga spår, så det var gott om störningar, hundarna arbetade på
bra trots dessa. Styrelsen bjöd på korv med bröd till samtliga deltagare. Rosetter delades ut till de 5
bäst placerade.
Resultatlistan finns att ta del av på sektionens hemsida samt i Notisbladet nummer 2-3 2013.
Ekonomisk redovisning, Budget från tävlingskommitté
Inkomster:
Anmälningsavgifter 12 st = 4800 kr

Totalt inkomster = 4800 kr
Balans = -900 kr

Utgifter:
Spårkostnad 12 st = 4200 kr
Domarpresent = 200 kr
Arrangemangskostnad = 500 kr
Rosettkostnad/Priser = 500 kr
Grill = 300 kr
Total kostnad = 5700 kr

Ekonomi utfall
Inkomster:
Anmälningsavgifter 10 st = 4000 kr

Totalt inkomster 4000 kr
Balans = 274 kr

Utgifter:
Spårkostnad 10 st = 3500 kr
Domarpresent = 0 kr (kostnaden täcktes av
sponsorgåvor).
Arrangemangskostnad = 500 kr
Rosetter/Priser = 0 kr (kostnaden täcktes genom att
använda befintliga rosetter).
Grill = 274 kr
Total kostnad = 4274 kr

Arrangemanget fick enligt årsmötes budget gå minus med 1000 kr, vilket innebär att arrangemanget gick
med vinst 726 kr, jämfört med årsmötets budget.
TACK! Till alla duktiga medverkande ekipage som antog de utmanande spåren med gott humör trots regn
och mycket vilt.
TACK! Till våra förträffliga domare för deras fina engagemang och feedback till våra deltagare.
TACK! Även till våra generösa sponsorer Backamo Hundtjänst, Englessons, Eurogroom och Hundgott som
med sin sponsring möjliggjorde att alla deltagare kunde få ett fint pris med sig hem.
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Redovisning av Pinschersektionens medlemsaktivitet anordnad i samband
med KM i viltspår 2013
Den 5 oktober efter att samtliga spår och grillningen var avklarad, började veterinär Jenni Lennse
sin föreläsning om akutvård för hund och tandvård. En mycket intressant, engagerande och
uppskattad föreläsning.
Ekonomisk redovisning
Inkomster
0 kr
Totalt: 0 kr

Utgifter:
Boende föreläsare = 800 kr
Reseräkning föreläsare = 1228 kr
Totalt: 2028 kr

Kostnaden för denna föreläsning belastar dels det kvarvarande underskottet för arrangemanget
KM och dels punkten för medlemsaktivitet.
Tack till alla medlemmar som kom denna dag, och som med sina frågor oh funderingar gjorde
föreläsningen ännu mer givande!
Ett extra varmt TACK till veterinär Jenni Lennse som åkte från Norrköping enbart för detta
arrangemang. Vi hoppas på att fler medlemmar kommer få möjlighet att lyssna till Jenni i
framtiden, då föreläsningen gav mycket matnyttig information för såväl nya hundägare som de
som hållit på lite längre.
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Redovisning av arbetet med avelsfrågor
Under året har insamling av faktaunderlag avseende vaccinationskomplikationer genomförts.
Syftet med insamlingen är att spåra möjliga arvsgångar avseende vaccinationskomplikationer. Ett
samarbete har även påbörjats tillsammans med läkemedelsverkets biverkningshandläggare.
Intervjuer/faktainhämtning har även genomförts gällande försäkringsbolagens ställningstagande
kring utbetalning av ersättning vid eventuella komplikationer. Det har konstaterats att inte
samtliga försäkringsbolag ersätter vaccinatioskomplikationer då det ses som en förebyggande
åtgärd. Vissa försäkringsbolag har även karenstider mellan flytten från uppfödaren till den nya
ägaren. Som valpköpare bör man kontrollera detta med sitt försäkringsbolag i samband med att
försäkring tecknas!
Valphänvisningsreglerna och de etiska rekommendationerna i Pinschersektionens
valphänvisning har förtydligats. På uppdrag av SSPK har AK/Styrelsen reviderat text och
bestämmelser för hänvisningen och de etiska rekommendationerna för uppfödare av Pinscher.
Denna dokumentation är interimistisk i avvaktan på en gemensam mall för SSPK-raserna och den
pågående revideringen av RAS. För att förbättra överskådligheten placeras de etiska
rekommendationerna i anslutning till valphänvisningsreglerna.
Informationstexter om Pinscher och dess beteende har uppdaterats på SKK’s Köpahund.se, samt i
informationsbroschyren som ges ut i samband med rasmontrarna.
Mortalitetsenkät har genomförts i syfte att ta reda på Pinscherns livslängd, samt att ta reda på
orsaken till att de går bort.
Beslut har tagits att införa avelsdjurens personlighetsprofil på pinscherhänvisningen.
Genomförandet ses över, och kommer att sättas i bruk så snart som möjligt. Ett samarbete kring
personlighetsprofilerna har genomförts i samarbete med Ingrid Tapper.

Arbetet i Pinschersektionen
Styrelsen har arbetat i enlighet med stadgarna som gäller för Pinschersektionen. Styrelsen har
upprättat arbetsbeskrivningar för funktionerna inom styrelsen samt förtroendevalda och dess
kommittéer. Styrelsen har även under 2013 upprättat arkiv och inventarielista där befintligt
material samlats. Saknad bokföring och ekonomisk redovisning för tidigare år har efterlysts men ej
återfunnits.
Styrelsen riktar ett stort tack till de kommittéer med sina adjungerande som hjälpt till att
genomföra sektionens arbete under året!
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Utbildning
För att få arrangera en officiell utställning måste alla ras-, special- och länsklubbar ha en utbildad
och godkänd ansvarig utställningsarrangör. Som CUA har man en viktig uppgift att stödja och ge
råd till klubbens ordinarie utställningsarrangör och övriga funktionärer i samband med planering
av utställningen. Kontakten inför utställningen är lika viktig som under och kanske behövs
kunskapen även vid en utvärdering efter.
Då det är viktigt att säkerställa en väl fungerande utställningsverksamhet inom pinschersektionen
utbildades styrelseledamot Pernilla Fahlén till CUA genom Svenska kennelklubben under 2013.

Revidering RAS
Styrelsen har under verksamhetsåret påbörjat arbetet med revidering av Rasspecifik Avels Strategi
(RAS), men ha på grund av hög arbetsbelastning ej lyckats slutföra arbetet. Ett av målen för 2014
års arbete bör då vara att revideringen ska slutföras.

Hemsida och information
En helt ny hemsida har skapats under året. Man har strävat efter en levande hemsida med enkelt
upplägg och fin layout. Stort tack till er som bidragit till att göra det möjligt, speciellt tack till
Emma Björkvall för layout och webbkonstruktion!
Facebook-sidan har använts för att snabbt sprida information och glada budskap till medlemmar
och andra pinscherintresserade. Facebooksidan har uppdaterats ca 1 gång i veckan.
Enligt önskemål efter genomförd medlemsenkät har en e-post- lista skapats för
informationsutskick. Syftet har varit att ge intresserade medlemmar exklusiv information och
nyheter gällande bland annat rasklubbens aktiviteter och arrangemang.
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PR/ Marknadsföring av rasen
Svenska pinschrar har haft fina framgångar i bland annat drag SM, agility SM,
Världsvinnarutställningen i Budapest, diverse bruksprov, lydnadsprov, rallylydnads-tävlingar,
viltspårsprov m.m. Pinschersektionen ser det som den mycket fin reklam för rasen och vill tacka
alla som visar upp vad pinschrarna kan!
Under Svensk vinnarutställning, på Stora Stockholm och under My Dog i Göteborg, fanns rasen
representerad i rasmontern tillsammans med övriga SSPK- raser.
Tack till alla medlemmar som engagerat sig för att presentera vår ras, samt till dem som hjälpt till
med samordning kring arrangemangen.

Ekonomi
Året har gett ett överskott på 6869,79kr, mycket tack vare det arbete flera personer lagt ner på att
skaffa rikligt med sponsorer till de arrangemang som genomförts under året. Vi hoppas på att vi
kan fortsätta samarbeta med dessa sponsorer.
Styrelsen föreslår att överskottet balanseras mot eget kapital.
Utförlig redovisning av ekonomin under punkt 7. Ekonomi.

Medlemsundersökning
Under 2013 genomfördes 50 telefonintervjuer med medlemmar i Pinschersektionen. Syftet med
undersökningen var att ta reda på hur medlemmarna upplever arbetet i föreningen, samt att ge
ytterligare möjlighet att lyfta fram det man vill att styrelsen ska fokusera arbetet på framöver.
Ett slumpmässigt urval om 80 medlemmar från medlemslistan togs fram. Utifrån denna lista
genomfördes en rundringning bland medlemmarna. 45 kvinnor och 5 män deltog i
undersökningen, och åldersspannet har varierat från medlemmar födda 1934-1991. Inga
medlemmar i styrelsen har deltagit i enkäten. Svarsfrekvensen var väldigt hög, nästan 100%.
Styrelsen har tagit till sig av medlemmarnas förslag och påpekanden under hösten, och kommer
att fortsätta arbeta med dem framöver.
Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar som tagit sig tid att svara på telefonenkäten!
Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 finns att ta del av på pinschersektionens
hemsida.
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Notisbladet
Medlemstidningen Notisbladet har under året saknat redaktion i SSPK. Redaktör för
Pinschersektionens sidor nr 1-2 har varit Catharina Bergman tillsammans med Heidi Wistrand.
Catharina Bergman avgick på egen begäran den 14/8-13. Tillfällig redaktör för nummer 3-4 var
Heidi Wistrand. Den 17/11 tillträdde Suvi Andersson som redaktör för Pinschersektionens sidor i
Notisbladet.
Trots efterlysning om material till tidningen samt medlemmarnas intresse att ingå i redaktionen
och ansvara för pinschersektionens sidor, har intresset varit svalt och arbetet hamnat på styrelsen.
Två dubbelnummer av tidningen med blandad information har hamnat i medlemmarnas
brevlådor under året. Styrelsen skulle med glädje se mer material och tips till tidningen från
medlemmarna!

Rasmontrarna
Under verksamhetsåret har rasmonter anordnats på Svensk vinnare på Stora Stockholm och My
Dog i Göteborg. Efter förfrågan har 9 medlemmar anmält intresse att hjälpa till med att presentera
rasen samt bygga monter och riva densamma. Styrelsen har tryckt upp nya informationsfoldrar
om rasen samt framkallat nya fotografier på pinschrar "in action", en av vardera färg, som ramats
in och prytt rasmontern. Under verksamhetsåret 2013 har även planering av rasmonter i Göteborg
på My Dog 2014 genomförts.
Rasmontrarna har haft många besökare av pinscherintresserade människor som visat glädje och
uppskattning över att få träffa pinschrar i verkligheten.
Styrelsen vill rikta ett stort tack till de medlemmar som ställt upp och hjälpt till med det praktiska
arbetet med rasmontrarna, utan er hjälp hade det inte varit möjligt!
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Enkät om Mälarpinschern
Under verksamhetsåret har en enkät gällande Mälarpinschern genomförts via sektionens hemsida.
Syftet med enkäten har varit att ta reda på om medlemmarna anser att styrelsen bör arbeta för att
Mälarpinschern görs officiell eller ej. I enkäten har det även funnits möjlighet att lämna andra
synpunkter. Kort redovisning av resultatet av enkäten redovisas nedan. Enkäten finns i sin helhet
att ta del av på sektionens hemsida.

Har du varit på Mälarpinschern någon gång?

Ja

33

73 %

Nej

12

27 %

0

0%

Tror inte det/Minns inte

Vill du ha Mälarpinschern inofficiell?

Ja

11

26 %

Nej

19

44 %

Ingen åsikt

13

30 %
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Vill du ha Mälarpinschern officiell

Ja

28

62 %

Nej

9

20 %

Ingen åskit

8

18 %

Tack alla ni som har svarat och gett oss en chans att förbättra oss till nästa år. Vi kommer att ta till
oss era önskemål och hoppas att 2014 års arrangemang blir lika bra som förra året!
Hälsningar
Pernilla Fahlén sammankallande för utställningskommittén.
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Sponsorer
Pinschersektionen har under 2013 haft följande sponsorer:
Alimeaz
Backamo Hundtjänst
Catharina Holmberg
Engelsons
Eurogroom
Grizzly Zoo
Hundgott
Mockfjärds
Re Dog
Robin´s VVS Service AB
Royal Canin
Stort tack för alla fina gåvor, och ekonomiska bidrag!

Slutord
Pinschersektionens styrelse har under året haft en rolig men delvis krävande uppgift.
Arbetsbelastningen har varit stor då bland annat två ledamöter, samt andra betydelsefulla
personer för pinschersektionens arbete, på egen begäran avträtt från sina uppdrag.
Styrelsen har dock erhållit mycket positiv feedback från medlemmar som har peppat oss, och
hjälpt till vid olika arrangemang, STORT tack för det!
Avslutningsvis önskar styrelsen tacka alla som under året hjälpt till med allt från arbete i
kommittéer till att lämna svar i olika enkäter eller kommit med förslag till förändringar!

25/1-2014, Pinschersektionens styrelse

Anna Hellsten
Ordförande

Linda Levin
Kassör

Bodo Bäckmo
Ledamot

Heidi Wistrand
Vice Ordförande

Sofia Andersson
Sekreterare

Pernilla Fahlén
Ledamot

Susanne Gustafsson
Ledamot
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3. Måluppfyllelse
Pinschersektionens verksamhetsår 2013 enligt verksamhetsplanen, fastställd vid
årsmötet 2013-02-17.
Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Mål
Årsmöte i februari
Delta vid SSPK´ s
fullmäktigemöte i mars
Medlemsmöte

Medlemsmöte

Uppfödarmöte

Resultat

Inte uppfyllt
Måluppfyllse
Årsmötet hölls i Surahammar 17
februari 2013.
Delegater från
Pinschersektionen deltog.
Föreläsning anordnades
gällande första-hjälpen för hund
med Jenni Lennse i Väne-Ryr
den 5:e oktober 2013-11-06.
Föreläsning genomfördes den
2014-02-08 med tema mentalitet
och avel med föreläsare David
Selin.
Uppfödarmöte genomfördes
den 2014-02-08 med David Selin.

Mälarpinschern

Genomfördes vid Ulriksdals
slottspark den 25 augusti 2013.

Arbeta för att
”Mälarpinschern” som
sämst ska genomföras
med ekonomiskt utfall
+/- 0.

I samarbete med
Dvärgpinscherklubben,
medlemmar och sponsorer
genomfördes arrangemanget
med ett ur ekonomisk
synvinkel, positivt utfall.
Genomfördes i Väne-Ryr den
5 oktober 2013.
Genomfördes i samband med
Svensk vinnarutställning, Stora
Stockholm den 7:e och 8:e
december, i samarbete med
övriga SSPK-raser.

Viltspårs KM
PR/Rasmonter Svensk
Vinnare, Stora
Stockholm
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Avvikelseanalys

Föreläsningen hölls inte inom
verksamhetsåret som löper
kalendervis men inom
styrelsens mandatperiod.
Uppfödarmötet hölls inte inom
verksamhetsåret som löper
kalendervis men inom
styrelsens mandatperiod.
En upprättad inventarielista där
förvaringsplacering även
redovisas skulle underlätta för
planeringen av aktiviteten. Det
gäller tex rosetter, tält, bord och
stolar.

En specifik PR-kommitté bör
upprättas inom sektionen för att
ansvarig samordnare ska utses
för planering och underlätta för
förberedelserna, i god tid före
evenemanget.
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Rasmonter My Dog
Göteborg

Genomföra MH/BPH

Rasmonter anordnade på My
Dog 2013, i samarbete med
medlemmar i sektionen.
Under mandatperioden 2013
genomfördes planering och
samordning inför
genomförandet av rasmonter på
My Dog i Göteborg 2014.
Genomfördes den 15 september
på Gnesta/Trosa
Brukshundsklubb.
Medlemmar inom
pinschersektionen hade förtur
till platserna och övriga platser
lottades.

En specifik PR-kommitté bör
upprättas inom sektionen.
Ansvarig samordnare kan utses
för planering delta vid
”montermöten” för att
underlätta för förberedelserna,
inför rasmontrarna.

Tack vare sponsring kunde
arrangemanget genomföras utan
kostnad för sektionen.
Brukshundklubben informerade
sektionen om att A-figurant och
beskrivare saknades nära inpå
evenemanget. Trots att
medarrangören stod som
ansvarig för aktiviteten fick
kommittén rycka in och jaga
figurant och beskrivare vilket
gjorde att arrangemanget kunde
genomföras enligt plan.
Kostnaden för arrangemanget
skulle ev. på sikt, kunna hållas
lägre om funktionärer inom
sektionen eller SSPK utbildas.
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Måluppfyllelse Pinschersektionens verksamhetsår 2013 enligt Pinschersektionens stadgar § 2.
Mål
Informera och sprida
kunskap om SKK och
SSPK och
Pinschersektionen– dess
mål, organisation och
arbetsformer
Informera om till
klubben hörande ras och
dess
användningsområden.

Lämna information och
råd i avelsfrågor i
enlighet med av SKK
upprättade riktlinjer

Aktivt följa den
kynologiska
utvecklingen för
klubbens ras inom och
utom landet
Utbilda instruktörer,
hundägare och hundar så
att hundarnas
rasspecifika egenskaper
kan komma till
användning
Anordna verksamheter i
enlighet med SSPK´s
direktiv
Stödja och medverka i
SSPK´s och SKK´s
forskningsarbete
Delta i samråd inom och
utom SSPK och SKKorganisationen.

Resultat

Måluppfyllelse
Utvecklat ny lättorienterad
hemsida, länk till SSPK. Tagit
fram arbetsbeskrivningar.

Avvikelseanalys
Ett organisationsschema kan
utvecklas, och publiceras på
hemsidan

Bemannade rasmontrar har vid
två tillfällen upprättats under
året. En gång i Stockholm och
den andra i Göteborg.
Nya omarbetade texter på
sektionens hemsida.
Ny omarbetad text på
www.kopahund.se
Ny omarbetad rasfolder har
tryckts. Redovisning av
enkätsvar gällande pinscherns
livslängd.
Avelskommittén har varit
behjälplig vid enskilda
förfrågningar och har via
sektionens hemsida och
klubbens medlemstidning
”Notisbladet” publicerat
nyheter och ställningstaganden i
avelsfrågor.
Kompletterande
mortalitetsenkät har publicerats,
arbete med RAS-dokumentet
har påbörjats, projekt HD.

Revidering av RAS bör
prioriteras under
verksamhetsåret 2014.
Bilda en arbetsgrupp.

Hundägarutbildning i första
hjälpen för hund, Medlems och/uppfödarmöte gällande
mentalitet i februari 2014.
Information om rasen på
hemsidan.
Har inte inkommit några
särskilda direktiv under året.
Har inte inkommit några
särskilda direktiv under året.
Representanter har deltagit i
SSPK´s fullmäktigemöte.
Samordning av rasmontrar med
SSPK.
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Måluppfyllelse utifrån tidigare upprättade mål.
Mål

Resultat

Måluppfyllelse

Avvikelseanalys

Rabatterad ögonlysning av
äldre hundar – motion 9,
2009. Claes Hedberg.

Sektionen har bistått med halva
ögonlysningskostnaden i de fall
hundägare som uppfyllt kraven,
ansökt om ekonomiskt bidrag

Revidering RAS

Arbetet med revidering av RAS
är påbörjat under
verksamhetsåret.

Då beslutet endast var
fastställt till en två års period,
dvs fram till och med 2011,
beslutade styrelsen 2013-07-10
att förlänga tidsfristen för
bidrag till att gälla fram till och
med nästkommande årsmöte,
samt att betala ut eventuella
ansökningar retroaktivt från
årsmötet 2013.
Arbetet med RAS bör
prioriteras, och en arbetsgrupp
för detta tillsättas under 2014.

Ny hemsida

En ny omarbetad, lättnavigerad
hemsida har under 2013 skapats
i Wordpress.

Sidan bör fortsätta att
utvecklas.

*Kynologi Läran om tamhundens uppkomst och utveckling, hundkunskap.
Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Inte uppfyllt
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4. Verksamhetsplan för år 2014
Årsmöte
Deltagande på SSPK's fullmäktigemöte
Årets utställningshund
Årets tävlande hund
Årets uppfödare/tävling
Årets mentaluppfödare (ny tävlingsgren)
Revidering av statuter Åretshund-tävlingar
Mentalbeskrivning (MH) (vår och höst 2014)
Medlemsmöte
Uppfödarmöte
Mälarpinschern + aktiviteter i samband med arrangemang
Viltspår KM
(PR) Rasmonter Stora Stockholm
(PR) Rasparad Stora Stockholm
(PR) Profilartiklar till försäljning
(PR) Rasmonter My Dog
Informationssidor i Medlemstidning
Styrelsemöten, varav två fysiska
Avels och hälsofrågor
Styrelsen arbetar för att engagera fler medlemmar
Arbeta för återinförande av lokalombud
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5. Budgetplan för år 2014
Budget 2014

Utfall 2013

24000

27405

2000

1500

26000

28905

4000

6779

Bankavgifter
Rasmonter My Dog 2014
Årets hund rosetter
Ögonlysningsbidrag
Styrelsemöten, reseersättning mm
Kontorsmaterial och porto
Rasdata, licensavgift
Ev. uppdatera lathunden
MH arrangemang vår och höst
Mälarpinschern

460
0
1000
1600
3000
300
500

456
638
2089
1577
2029
609
500

4000
0

1500

Tävling/ annan aktivitet MP
Viltspårs KM
Medlemsaktivitet föreläsning
Uppfödaraktivitet föreläsning
Hemsida/e-post
Utbildning
Rasmonter Stora Stockholm 2014
Profilprodukter
Ev. Forskningsfond

500
1000
6000

1827,66

300
1000
1000

298,75
2393
2595

Intäkter
Medlemsintäkter
Sponsring MH
Profilprodukter
Summa intäkter
Kostnader
Årsmöte

Summa kostnader

1000
25660
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6. Motioner
Motion 1
Årets arbetande hund statuter
Jag tycker ni bör ändra på poängtilldelningen gällande brukset, man kan nämligen bara bli
uppflyttad 1 ggr medan i alla övriga grenar kan man stanna kvar och tävla hur länge man vill.
Som ett exempel
Man tävlar i rallylydnad nybörjare så kan man stanna kvar och tävla där och få ett flertal poäng
mellan 90-100 och då få 50 poäng varje gång medans man i brukset bara kan bli uppflyttad 1 ggr
för varje klass, nu är det ju inte många som tävlar bruks men med dagens regler ser jag det rättvist.
Och om man då får räkna de 5 bästa resultaten/år så tror jag man med nöd och näppe klarar av
apellen och lägre på ett år.
Bruksapellen får man bara ett uppflytt och när man är uppe i lägre har man chans att tävla i alla
bruksets grenar, dvs spår, sök o rapport, IPO gäller specialregler så därför skriver jag inget om det.
Nu känner jag inte till många som har brukshundar som tävlar i de olika grenarna utan man
specialicerar sig på en bruksgren.
/ Marie-Christine Lindgren

Tävlingskommittén har i sin verksamhetsplan angivit att statuterna för tävlingarna Årets hund
under verksamhetsåret 2014 kommer att revideras. Inkomna synpunkter kommer då att beaktas.
Pinschersektionens styrelse föreslår med ovanstående som bakgrund att: Årsmötet anser
motionen besvarad då revidering av Åretshund statuter är under arbete.
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Motion 2
Bidrag till ögonlysning av pinscher, 7 år fyllda och äldre
Sedan årsmötet 2009 har Pinschersektionen betalat ut halva kostnaden för ögonlysning av äldre
pinschrar, dvs. 7 år fyllda och äldre.
Då det behövs en god statistisk grund för att studera ögonsjukdomar hos pinscher är det viktigt att
man fortsätter ögonlysa äldre hundar. I detta syfte föreslås att testperioden där bidrag med 50% av
kostnaden för ögonlysning av pinscher äldre än sju år, förlängs med en 5-års period till och med
årsmötet 2019.
Under testperiodens sista år, det vill säga 2019, ska en grundlig utvärdering genomföras. Resultat
samt förslag om bidragsperioden ska förlängas eller ej ska presenteras i god tid före årsmötet för
sektionens medlemmar.
Med hänvisning till ovanstående föreslår pinschersektionens styrelse att:
Testperioden där bidrag med 50% av kostnaden för ögonlysning på pinscher 7 år fyllda och äldre,
förlängs med en 5-års period, till och med årsmötet 2019.
Under testperiodens sista år, det vill säga år 2019, ska en grundlig utvärdering genomföras.
Resultat samt förslag om bidragsperioden ska förlängas eller ej ska presenteras i god tid före
årsmötet för sektionens medlemmar.
Arboga/ Pinschersektionens styrelse genom Vice ordförande, Heidi Wistrand

Pinschersektionens styrelse föreslår årsmötet att bifalla motionen.
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Motion 3
Upprättande av forskningsfond för pinscher
Redan under årsmötet 2007 fattade Pinschersektionens medlemmar ett beslut om att upprätta en
forskningsfond i syfte att under en femårsperiod samla pengar till forskning om
vaccinationskomplikationer på den så kallade 12 veckors vaccinationen hos pinscher. Årsmötet
beslutade i enlighet med motionen, där 10 % av den årliga vinsten hos sektionen skulle avsättas till
fonden under en femårsperiod. (2007-2012). Pengar har de åren sektionen gått med vinst avsatts
till fonden och resultatet redovisats i balansräkningen.
Det är av stor vikt att pinschersektionen även fortsättningsvis upprätthåller forskningsfonden, för
att vid behov, snabbt kunna sätta in ekonomiska resurser i forskningsrelaterade/hälsorelaterade
frågor gällande rasen.
Exempelvis om en veterinär beslutar sig för att forska i vaccinationskomplikationer kan då
pinschersektionens styrelse besluta att nyttja forskningsfonden för att subventionera
blodprovstagning för att få så många pinschrar som möjligt att delta i forskningsunderlaget.
Med ovanstående som bakgrund föreslår Pinschersektionens styrelse att:
En forskningsfond för pinscher återupprättas under 2014 där avkastningen från åren 2007-2012
avsätts samt att det under kommande femårsperiod avsätts 1000 kr årligen till fonden/stiftelsen.
Syftet är att fonden ska kunna nyttjas till exempelvis forskning på vaccinationskomplikationer hos
pinscher, eller andra för tillfället mer lämpliga forskningsrelaterade hälsofrågor som finns eller kan
uppkomma inom rasen.
Efter femårsperioden dvs. år 2019 fattas nytt beslut om fonden ska finnas kvar eller användas till
annat syfte som gynnar sektionens medlemmar och rasen.
Pengar avsätts i balansräkningen, så som tidigare år och redovisas i årsredovisningen.
Styrelsen undersöker under 2014 möjligheten att upprätta en fond eller stiftelse för ändamålet.

Arboga/ Pinschersektionens styrelse genom Vice ordförande, Heidi Wistrand

Pinschersektionens styrelse föreslår årsmötet att bifalla motionen.
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7. Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Medlemsintäkter
Mälarpinschern
Viltspårs KM
Sponsring MH
Summa

27405
13027
4000
1500
45932

Kostnader och resultat
Årsmöte 2012
Bankavgifter
Rasmonter 12/13
Årets hund rosetter
Ögonlysnings bidrag
Styrelsemöten
Kontorsmaterial och porto
Rasdata
MH
Mälarpinschern
Viltspårs KM

6779
456
638
2089
1577
2029
609
500
1500
11496,50
4274,30

Medlemsaktivitet föreläsning
Hemsida/e-post
Utbildning CUA, Pernilla Fahlén
Rasmonter 13/14
Summa

1827,66
298,75
2393
2595
39062,21

Årets resultat
Summa kostnader och årets resultat

6869,79
45932

Balansräkning
Tillgångar
Plusgiro

2013

2012

52240,28

45370,49

Skulder och eget kapital
Kortfristiga skulder
Eget kapital
Forskningsfond
Årets resultat
Summa skulder och eget kapital

479
41533,49
3358
6869,79
52240,28

49776,44
3358
-7763,95
45370,49
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8. Revisions och förvaltningsberättelse av
räkenskapsåret 2013
Undertecknade, av ordinarie årsmöte valda revisioner i Pinschersektionen inom SSPK, får härmed
ange berättelse över granskningen av förvaltnings- och räkenskapsåret 2013.
Vi har granskat årsbokslut, bokföring samt styrelsens förvaltning 2013.
Revisionen har gjorts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller
väsentliga fel.

På grundval av vår granskning av räkenskaperna och förvaltningen för 2013 föreslår vi att
årsmötet



Fastställer resultat- och balansräkning, den senare slutade på 52 240,28 kr.
Beviljar styrelsen ansvarsfrihet för dess förvaltning och den tid redovisningen av
räkenskapen omfattar.

Karlstad den 15 januari 2014

Revisor

Revisor

Karin Larsson

Jeanette Grundström

Revisorssuppleant
Linda Hansen
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9. Valberedningens förslag
Styrelse
Ordförande:

Heidi Wistrand

nyval 1 år

Ledamot:

Sofia Andersson (sekreterare)

omval 1 år kvar

Ledamot:

Linda Levin (kassör)

omval 1 år kvar

Ledamot:

Pernilla Fahlén

omval 2 år

Ledamot:

Lisa Sjöberg

nyval, 2 år

Ledamot:

Helena Alsbäck

nyval 2 år

Ledamot:

Anna Hellsten

omval 1 år

Suppleant 1:

Camilla Ahnell

nyval 1 år

Suppleant 2:

Susanne Gustafsson

nyval 1 år

Ordinarie:

Jeanette Grundström

omval 1 år

Ordinarie:

Linda Hansen

nyval 1 år

Suppleant:

Johanna Rappe

nyval 1 år

Suppleant:

Malin Appelqvist

nyval 1 år

Revisorer:

Kumla 2014-01-25

Emma Björkvall

Mona Lindberg
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Anna Lööf

